novinky Ostravské univerzity z oblasti vědy i kultury

02

2014
otevření budovy Lékařské fakulty
v Ostravě.

MODERNÍ UNIVERZITA
S MODERNÍM ZÁZEMÍM
ERASMUS –
NA ZKUŠENOU DO SVĚTA
OSTRAVA JE INSPIRATIVNÍ MÍSTO
CO SI PŘEDSTAVIT
POD SPORTOVNÍ REPREZENTACÍ OU
ROZHOVORY S DANEM BÁRTOU,
PETREM HRUŠKOU, EDUARDEM OVČÁČKEM
... a mnoho dalších zajímavostí z Ostravské univerzity

Vážení čtenáři,

Dostává se vám do rukou druhé číslo časopisu NOVUM OU.
Tentokrát jsme je zaměřili na úspěšné absolventy i atraktivní studenty, na zajímavé
mimoškolní, ale se studiem související aktivity.
Uvnitř najdete rozhovory s jedním z nejznámějších
evropských lettristů a pedagogem Fakulty umění
Eduardem Ovčáčkem, básníkem, laureátem letošní
Státní ceny za literaturu a absolventem studia literární vědy na Filozofické fakultě Petrem Hruškou, novopečeným studentem Přírodovědecké fakulty Danem Bártou nebo vedoucím sportovní reprezentace
Ostravské univerzity Radimem Kofránkem a jedním
z jeho svěřenců – reprezentantem Markem Vančem.
Na Ostravské univerzitě, na všech jejich šesti fakultách, se můžete setkat se zahraničními studenty a stejně tak každý aktivní a dobrý student může v rámci
programu Erasmus vyjet na studijní nebo pracovní
stáž do zahraničí. Zajímalo nás, co považují za přínosné cizinci studující v moravskoslezské metropoli a jaké
zkušenosti ze studia v zahraničí mají ostravští studenti. Odpovědi najdete v článku Na zkušenou do světa.

Ostrava je univerzitní město a pro studentský život
dobré místo. Nabízí kulturní i společenské vyžití,
od architektonických a industriálních památek přes
divadla, galerie a kluby až po renomované festivaly.
Jaká zajímavá zákoutí v Ostravě objevili třeba i studující na Ostravské univerzitě, najdete na mapě Use-It. Je uvnitř časopisu.
Ostravská univerzita je současná a dynamicky pulzující vysoká škola, nabízí nejen široké spektrum studijních programů a oborů, ale i zázemí stále se rozvíjejícího města s neopakovatelnou atmosférou. Věřím, že
i následující řádky vás o tom přesvědčí.
Iva Málková
prorektorka
pro studium a celoživotní vzdělávání

KONTAKT:
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: info@osu.cz, podatelna@osu.cz
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
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Ostravská univerzita je současná a dynamicky pulzující vysoká škola, nabízí nejen široké spektrum studijních programů
a oborů, ale i zázemí stále se rozvíjejícího města s neopakovatelnou atmosférou.
Iva Málková
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání

foto: Radovan Šťastný
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EDUARD OVČÁČEK
UMĚNÍ JE NIKDY NEKONČÍCÍ PRÁCE

PETR HRUŠKA
UMĚNÍ JE PODVRATNÝ ŽIVEL
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Rozhovor s jedním z nejvýznamnějších současných
českých výtvarných umělců.

S letošním držitelem Státní ceny za literaturu mimo
jiné o vztahu poezie a sportu.

OSTRAVA
JE INSPIRATIVNÍ MĚSTO

ERASMUS
NA ZKUŠENOU DO SVĚTA

3

(Rozhovor se studentkou Politické a kulturní geografie
na Přírodovědecké fakultě Terezou Rennerovou o zkušenostech z ročního pobytu v Německu)

Výčet zajímavých míst, která se nacházejí v Ostravě
nebo jejím blízkém okolí s mapou centra města,
kterou najdete na konci časopisu.

MODERNÍ UNIVERZITA
S MODERNÍM ZÁZEMÍM

Ostravská univerzita nedisponuje pouze kvalitními pedagogy a vědci, ale i špičkovými pracovišti a širokým
zázemím pro studenty.

Program Evropské unie pomáhá už 16 let českým studentům a zaměstnancům vysokých škol v jejich osobním a profesním rozvoji. Stranou samozřejmě nestojí
ani Ostravská univerzita.
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SPORT NA OU
RADIM KOFRÁNEK CO SI PŘEDSTAVIT
POD SPORTOVNÍ REPREZENTACÍ OU
TEP UNIKÁT V NABÍDCE VOLNOČASODAN BÁRTA
„NENÍ RADOSTI BEZ DOBROVOLNOSTI“ VÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT !
O vážkách a studiu na Přírodovědecké fakultě OU.
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA VÍTĚZEM
PRESTIŽNÍHO HOKEJOVÉHO DERBY!

4
5

STUDOVAT SE NEMUSÍ
JEN ZA LAVICEMI

Nemocnice pro medvídky, chemické divadlo, Science
Café, MediCafé, Pohyblivé svátky a další zajímavé aktivity spojené s Ostravskou univerzitou, jejími pedagogy
a studenty.
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MAREK VANČO
STUDIUM MĚ POSUNULO OBROVSKY
DOPŘEDU.

UMĚNÍ JE NIKDY
NEKONČÍCÍ PRÁCE

Umělci nejsou ani duší, ani svědomím národa – je to jen
lichotivá fráze, kterou zřejmě vymyslel nějaký literát.

foto: Jan Procházka

Eduard Ovčáček

patří mezi nejvýznamnější současné české výtvarné umělce. Jeho rozsáhlé dílo
zahrnuje malby, plastiky a propalované reliéfy, koláže na papíře i na plátně, frotáže a kresby, grafiku, fotografie, instalace i akce v plenéru či vizuální
a konkrétní poezii. Je signatářem CHARTY 77. V roce 1998 získal prestižní cenu
Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění, výjimečné dílo a experimentátorství. Žije a pracuje v Ostravě. V současné době je
profesorem na Fakultě umění Ostravské univerzity.
Jak vnímáte zázemí, které pedagogům
i studentům současná Fakulta umění
poskytuje?
Pracovní a studijní zázemí pedagogů a studentů na Fakultě umění je v současné době na
dobré úrovni, ale je třeba kalkulovat i s vizí
do budoucna a vytvářet předpoklady a prostor pro aktuální inovace. Nápady a invence
k novým studijním programům pedagogům
nescházejí. Scházejí, jako vždy ve školství,
potřebné finance!

svůj život a čas do tvrdé a nikdy nekončící
práce.
Patříte mezi nejvýznamnější evropské
lettristy, kde se ve vás vzala fascinace
písmeny a grafickými znaky?
Znaky, symboly, písmo, slovo, poezie, informace mě již v mládí přivedly k osobitému výtvarnému projevu. Lettrismus je jen
odborný termín. Pro mě je to výtvarná řeč,
kterou jsem si zvolil a již mnoho let ji výtvar-

Jak se kloubí role umělce s rolí pedagoga? Zvlášť v „kumštu“?
Já jsem s tím nikdy žádný problém neměl.
Aktivní umělec v roli pedagoga musí najít se
studenty vhodný dialog a jako starší kolega
poradit, co mají dělat a na co si dát pozor.
Chodíte na výstavy svých absolventů?
Na které nejvíce vzpomínáte?
Mnozí studenti mají dar nekonvenčního vidění reality, a pokud se to spojí s výjimečným
talentem, tak je to gól. Studentské výstavy
navštěvuji rád a často jsem i některé výstavy
se studenty realizoval a sám se jich zúčastnil.
Vzpomínám na velkou výstavu ateliéru volné
grafiky v Krajské galerii výtvarného umění
ve Zlíně, kde jsem vystavoval své práce s grafickými pracemi studentů. Byla to pro mě zajímavá konfrontace.
Mají současní studenti umění možnost
získávat informace a vystavovat v zahraničí?
Studenti na Fakultě umění mají v porovnání se školami podobného zaměření v Evropě
stejné šance ve všech sférách. Hlavní problém
vidím ve znalosti světových jazyků a soustavném pracovním úsilí. Zní to trošku školometsky. Je třeba si ale přiznat, že osobnosti,
které něco dokázaly, musely investovat celý

Ambo, 1999, akryl, plátno, 120 × 120 cm
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ně transformuji. Je to médium, kterým chci
lidem sdělit, že i tato inspirace či fascinace
písmeny a grafickými znaky je pozoruhodná
a vizuálně hodnotná.
Nakolik podle vás právě písmo a jazyk
člověka formují?
Slovo je nositelem informace a informace
evokuje myšlenky a myšlenky nás vedou k činům. Zjednodušeně – proces myšlení formuje člověka dobrého i zlého, člověka tvořivého

i lenocha, člověka moudrého i průměrného
a mohl bych pokračovat dalšími variantami…
Jak je na tom podle Vás současná
ostravská výtvarná scéna?
Tato otázka je na dlouhé a vážné povídání.
Ostravská výtvarná scéna, díky existenci a působení Fakulty umění, je v současné
době mnohem širší, kvalitnější a fundovanější než před 20 lety. V Ostravě nescházejí
prostory pro výstavy a velké akce. Schází především místní erudovaný teoretik, zároveň

kvalitní kurátor a manažer, zkrátka osobnost
s pochopením nejen pro evropskou, ale i ostravskou scénu. Tím nemám na mysli nějaké regionální úlitby! Ostrava není Praha ani
Brno, má svoje specifické publikum, zázemí
a postavení v České republice. Nebyla zde
tradičně velká kulturní historie ani významná historie výtvarné scény a import jednoho
přespolního kurátora ostravské výtvarné niveau zatím nijak zvlášť nepozvedl. Jsem však
optimista a věřím, že charizmatická osobnost
pro kvalitní provoz výtvarné scény v Ostravě
se časem najde.

Vy jste mimo jiné signatářem Charty
77, v roce 1989 to byli právě studenti
a umělci, kdo rozhýbali společnost,
jaký je podle vás vztah mezi uměním
a myšlením společnosti? Nakolik a proč
je podle vás nezbytná kultivace společnosti? Jsou umělci duší, nebo svědomím
národa?
Studenti a umělci byli vždy u nejrůznějších
akcí, které obyčejně vedly ke změnám. Jsou
jakýmsi kořením, které dodává chuť a odvahu. Vztah mezi uměním a myšlením společnosti je nepřímo úměrný. Umělci jsou intuitivními, většinou sólovými hráči, kdežto
společnost nemá specifický způsob myšlení.
Společnost nemyslí a obyčejně musí být někým inspirována, aby se za něčím vydala,
realizovala nějakou nosnou, aktuální ideu
a dovedla ji k cíli, který obyčejně nebývá neměnnou konstantou a je většinou variabilního charakteru. Kultivace společnosti je vedlejším produktem či atributem společnosti.
Nezbytná pro rozvoj společnosti je svoboda,
a s tím související úroveň etiky a filozofie.
Umělci nejsou ani duší, ani svědomím národa – je to jen lichotivá fráze, kterou zřejmě
vymyslel nějaký literát. Duši musí umělec
bezpodmínečně upsat svému umění a svědomím národa by mohly být dlouhodobě vyrovnané postoje a charaktery občanů v běžných i mezních situacích, které se formují
v mnohaletém procesu existence národa.

×

EC–333, 1968, akryl, plátno, 50 × 60 cm

KONTAKTY:
Fakulta umění
Podlahova 3
709 00 Ostrava
e-mail: info.fu@osu.cz
tel.: 597 092 950, 553 462 950,
597 092 900, 553 462 900
web: fu.osu.cz

ON–OFF, 1979, olej na plátně, 80 × 80 cm
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foto Radovan Šťastný

OSTRAVA
JE INSPIRATIVNÍ MÍSTO
Ostrava je nejen metropole Moravskoslezského kraje, ale dynamicky se rozvíjející město a především specifické místo, a to nejen v českém kontextu. Tohle město vyrůstalo jako jakýsi středoevropský Klondike. Lidé z celé východní a jižní Evropy se sem sjížděli za prací, ať už šlo o těžbu černého
uhlí nebo tavení železa, a snad nikde jinde v Česku nebyla práce tak blízko člověku jako tady.
„Těžký průmysl tu vrůstal doslova do každého domu, připomínal se na každém kroku. Byl na dosah
z kuchyně, stejně jako z kostela, hospody, fotbalového hřiště. Neodbytně se cpal také do všech
životních představ, snů, otázek a odpovědí. Podle útlocitných salónních představ by tu kultura vlastně vůbec neměla být. Jenže ona je. Žije si drze, po svém, neposlouchá naše vyšlechtěná estetická
kritéria, je v ní vzdorná samorostlost, úpor a hubenost, stejně jako ve stromech zarůstajících haldy,“
píše se v Bílé knize ostravské kultury, která vznikla v rámci kandidatury moravskoslezské metropole
na Evropské město kultury 2015. Ostrava je dnes díky tomu doslova tyglíkem národností a inspirativním místem, ve kterém se prolíná řada národností a kultur.
strana 9

Výčet zajímavých míst, která se nacházejí
v Ostravě nebo jejím blízkém okolí, by vydal
na samostatnou knihu. Najdete zde památky historické i moderní architektury (např.
stavby Camilla Sitteho, Ericha Mendelsohna
nebo bratrů Šlapetových), unikátní industriální areály (národní kulturní památky Dolní
oblast Vítkovice či Důl Michal), zajímavé sakrální budovy, muzea, galerie, hudební kluby,
sportovní areály, adrenalinové parky, hory…
Právě Ostrava je sídlem významných společenských i kulturních institucí – jsou tu dvě
univerzity, několik významných divadelních
scén (včetně Moravskoslezského národního divadla), studio České televize i Českého
rozhlasu, působí zde Janáčkova filharmonie.
Právě Ostrava je rodištěm nebo působištěm
řady významných českých umělců – literátů
Oty Filipa, Vojtěcha Martínka, Viléma Závady, Jana Balabána, Petra Hrušky, výtvarníků
Eduarda Ovčáčka, Eduarda Halberštáta, Rudolfa Valenty, Jiřího Surůvky, Hany Puchové
nebo Daniela Balabána či fotografů Viktora
Koláře, Františka Řezníčka, Dity Pepe, Jiřího
Šiguta a řady dalších.

Na Ostravsku se daří i hudbě. Ostravská scéna byla vždy podhoubím rodících se talentů.
A to na půdě jazzu (Boris Urbánek, Michal
Žáček), folku (Karel Kryl, Pepa Streichl, Jaromír Nohavica), popu (Věra Špinarová, Marie
Rottrová, Hana Zagorová, Pavel Novák), rocku (Buty, FiHa), world music (Café Industrial,
Adash, Simcha) nebo vážné hudby (Ostravská
banda, Camerata Janáček, Moravský komorní
sbor). Není tedy divu, že se zde rozvinula výrazná festivalová scéna. Za všechny festivaly
zmiňme alespoň významné hudební přehlídky Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival, Ostravské dny nebo Colours of Ostrava.
Definovat Ostravu je nemožné. I proto tohle město tolik přitahuje. Ostrava je výzva. Výzva k objevování. K cestě, během
níž si každý sám pro sebe najde své vlastní místo.

×
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foto: Radovan Šťastný
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LÉKAŘSKÁ FAKULTA

foto: Radovan Šťastný

FAKULTA UMĚNÍ

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MENZA

KOLEJE

FILOZOFICKÁ FAKULTA

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 1

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 2
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PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA

__03
REKTORÁT

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

MODERNÍ
UNIVERZITA
S MODERNÍM
ZÁZEMÍM
foto: archiv Ostravské univerzity

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
Pozornost věnujeme pravidelné modernizaci výukových prostor, která je podmínkou pro kvalitní propojování vzdělávání s praxí a vědecko-výzkumnou činností. V letošním akademickém roce jsme například
po rozsáhlých stavebních úpravách otevřeli pavilon
pro výuku lékařských a zdravotnických oborů. Jeho
součástí jsou mimo jiné specializované laboratoře,
pracoviště pro fyzioterapii a ergoterapii, mikroskopický sál, speciální pracoviště pro výuku farmakologie
a chirurgických či interních oborů a také počítačové
učebny a studovny.
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Ostravská univerzita nedisponuje pouze kvalitními pedagogy a vědci, ale i špičkovými pracovišti a širokým
zázemím pro studenty. Patří mezi ně moderní univerzitní
knihovna, studovny, menza, koleje nebo prodejna skript.
Menza, která se nachází v centru města, připravuje denně čtyři druhy hlavních jídel, včetně vegetariánské stravy a baget. Vysokoškolské koleje Ostravské univerzity
pojmou přes 500 studentů. Nachází se přitom v příjemném prostředí v městské části Slezská Ostrava, pouhých
pět minut od centra trolejbusem nebo deset minut pěšky.
Parkování v areálu kolejí je zdarma, k dispozici je multifunkční hřiště, fitcentrum nebo víceúčelová učebna.

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
VÁŠ PROSTOR (NEJEN)
KE STUDIU
foto: archiv Ostravské univerzity

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity je veřejně přístupnou knihovnou. Své
služby sice poskytuje zejména akademickým pracovníkům a studentům Ostravské
univerzity, ale využívat ji může i odborná
veřejnost. Svým čtenářům knihovna nabízí téměř 250 tisíc titulů – knihy, odborné
časopisy, CD, audiokazety, diplomové
a disertační práce. Přístup mají také
k zahraničním elektronickým informačním zdrojům (databázím, elektronickým
časopisům, elektronickým knihám).

Jaké služby nabízíme?

Kromě hlavní budovy s půjčovnou, studovnou časopisů, mediotékou a školicím střediskem je součástí Univerzitní knihovny ještě
dalších pět fakultních studoven, umístěných
vždy v prostorách příslušné fakulty. Snažíme se, aby prostory knihovny byly vhodným
místem nejen ke studiu, ale i pro trávení času
s přáteli. V letošním roce třeba získala nové
moderní prostory Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií a také Studovna Lékařské fakulty.
Studenti Ostravské univerzity mohou po
registraci, která je zdarma, využívat služeb
všech osmi pracovišť Univerzitní knihovny.

Prezenční:
– dokument je určen k prezenčnímu studiu
ve studovně.

KONTAKTY:
Univerzitní knihovna
Bráfova 3
701 17 Moravská Ostrava

Výpůjční služby absenční:
– publikaci je možné si zapůjčit domů (půjčovna);
– dokumenty lze vyhledávat, objednávat,
rezervovat, prodlužovat prostřednictvím
on-line katalogu;
– pro vrácení je možné využít Bibliobox
umístěný před vchodem do budovy
Univerzitní knihovny, je dostupný nonstop.

Krátkodobá výpůjčka:
– dokument ze studovny si lze půjčit do
druhého dne;
– výpůjčky jsou realizovány vždy v posledních 2 hodinách před ukončením provozní
doby s nutností vrátit je zpět následující
pracovní den do 2 hodin po otevření
studovny.
Výpůjčka ze studovny:
– vybraný dokument si lze půjčit na 1 měsíc,
platí pro vybraný fond studovny LF,
studovny FF a studovny PdF a FSS;
– lze objednávat, prodlužovat a rezervovat
on-line.
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
zpřístupňuje zdarma interním uživatelům

tel.: 597 091 204
web: knihovna.osu.cz
FB: facebook.com/knihovnaOU
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knihovny dokumenty, které se nenacházejí
ve fondu UK a rovněž je nevlastní Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, takto
si lze vypůjčit dokumenty z fondu knihoven
z celé České republiky i ze zahraničí.
Elektronické informační zdroje (e-zdroje),
potřebné např. pro vypracování seminární práce a pro závěrečné (bakalářské, diplomové, doktorandské) práce:
– umožňují pohodlný on-line přístup k informacím – k zahraničním odborným nebo
vědeckým časopisům, článkům, abstraktům;
– k dispozici jsou pro vás licencované
e-zdroje;
– nabídka je rozšířena o zahraniční tituly
e-books;
Reprografické služby:
– kopírování, tisk, skenování ve všech
studovnách UK.
Školení a exkurze:
– zdarma organizujeme školení práce
s e-zdroji;
– na začátku akademického roku mohou
noví studenti využít exkurze a infolekce,
v nichž je seznámíme s prostory a službami knihovny.
Samozřejmostí je přístup na internet a Wi-Fi
připojení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

__03

strana 15

DAN BÁRTA:
„NENÍ RADOSTI
BEZ DOBROVOLNOSTI“
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selfie Dana Bárty

Jedna z nejvýraznějších osobností

české hudební scény úspěšně složila přijímací zkoušky na Ostravské univerzitě.
Že je Dan Bárta vynikajícím fotografem vážek, mnozí zasvěcení vědí.
Nyní si přírodovědecké vzdělání prohloubí v moravskoslezské metropoli.
Předpokládám, že ke studiu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
jste se rozhodl na základě spolupráce
s Alešem Dolným, jak dlouho tohle
rozhodnutí zrálo?
Vlastně ano. To, co jsem doma načetl a v lesích napozoroval, jsme s Alešem v dlouhých
debatách prodiskutovávali a on je a bude,
málo platné, mým mentorem, co se ekologie
a odonatologie týká. Před asi třemi lety mne
napadlo, že bych si tohle „vzdělání“ starého
typu, tedy mistr a žák, zkompletoval a zinstitucionalizoval. Aleš mě podporoval a pobízel, já se upejpal a neměl čas. Až teď jsem
do toho praštil.
Co od studia na Ostravské univerzitě
očekáváte?
Že mi nevycucne mozek z hlavy.
Podílel jste se výrazně na monografii
Vážky České republiky. Jaká byla cesta
od „amatérského“ fotografování k odborné publikaci?
Těžko říci, stejná jako od každé zájmové
činnosti k nějakému, dejme tomu, profesionálnímu výstupu. Vlastně to bylo několik
let kontinuální zábavy. Museli jsme se naučit, jak udělat to, co jsme udělat chtěli, tedy
skenovat živé vážky a dále ty skeny graficky
zpracovat. Svou úlohu nicméně nemůžu nijak přeceňovat, trochou do mlýna jsem jistě
přispěl, padly i nějaké ty úspory, ale knihu
jako takovou jsem nepsal, ani neanalyzoval
data. Jen dělal design tabulek a grafů a vybíral fotky, z nichž mnohé nafotili jiní a dobří
fotografové. Svým způsobem jsem byl vlastně editor. A editorství není ani můj koníček,
ani má profese. Nevyzpytatelné jsou cesty
odborných publikací.
Jak dlouho monografie vznikala a jak
se vám pracovalo v týmu?
Asi deset let. Od prvního konceptu až do
stresu v tiskárně. Pokud jde o týmovou práci, já jsem na ni zvyklý, kapela je tým, semknutý tým, navíc tým velmi vyhraněných
osobností, tým dosti horizontálně a síťově
uspořádáný, žádná jednoznačně hierarchická struktura. Vlastně jsem tím zocelen.
Leadership, a rád bych, aby tenhle anglikanismus nikoho nepohoršil, poněvadž „nástrana 17
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čelnictví“ zní o poznání blběji, má svůj hluboký obsah právě v tom, že je týmovou rolí.
Kdy a proč jste se vlastně rozhodl
věnovat fotografování vážek? Co vás
na tomto živočišném druhu přitahuje,
fascinuje?
Zkrátka mě vážky vzrušují. Ne všechny a ne
všude a ne vždycky mě rozpálí do běla, ale
nikdy je nepřehlédnu. S jistou nadsázkou
lze říci, že je vidím větší, než ve skutečnosti
jsou.
Jak takové fotografování vypadá v praxi a jaké předpoklady takový fotograf
musí mít?
Solidní vybavení a schopnost je ovládat
jsou nutností, myslím. Nechat se omezovat
nedokonalostí svého nástroje, nebo dokonce svou vlastní neschopností jej zvládnout,
to je svým způsobem neodpustitelné, pokud
to není umělecký koncept. Jenže fotografování vážek není umění, je to spíše dokument, v ideálním případě estetický. A správně chápat a vědět, kde a jak cokoliv, nejen
vážky, fotografovat, je instrumentárium podobného ražení. Takže vybavení, potažmo
technika a terénní znalost jsou v podstatě
předpoklady nutné, bazální. A pak už si jen
hrajete se stejnými hračkami jako výtvarníci: Světlo. Kompozice. Barva. Tvar. Linie.
Plocha. Náhoda. Štěstí. Maximalizujete racionalitu a minimalizujete emocionalitu, to
abyste se pokusili vymanit z osidel kalendářového kýče. Nikdy to totiž není umění,
ani trochu. A k tomu všemu je potřeba připočíst (možná několikrát) pokročilé ovládání grafického editoru. Ořezy, barevné
korekce, příležitostné retuše a jemná práce
s lokálními kontrasty a tak dále. Důležitý
je výsledek. Pro vás, ale jen pro vás samo
sebou i proces, celé to posouvání se po loktech blátíčkem o milimetry, se zadrženým
dechem a spokojeně přisátým ovádem na
vnitřní straně vašeho požehnaného stehna, s klením, zatracováním mraků a vánků,
s „došlým“ filmem, resp. paměťovou kartou
v dokonale nevhodné chvíli a tak dále a dále.
Prazákladním předpokladem je, že to musí
bavit, pohlcovat, zaslepovat, dovolit času
rychle a nepozorovaně ubíhat. Není radosti
bez dobrovolnosti.

Onychogomphus forcipatus, samec, Strumica,
Sandanski, Bulharsko, 2014.
Recentní práce. Protisvětlo přepálené ad absurdum,
i proto, abyste tam dostali z té vážky víc než jen siluetu. Lesklé ploché listy polovodní rostliny dělají
pěknou věc, opravdicky stíní a opravdicky odrážejí
šikmé odpolední světlo přímo do aparátu. A vážky
jsou odpoledne už taky utahané, nažrané a ukopulované, mnohem méně aktivní. Takže pokud vám
nevadí, že se vyválíte v drobných peřejích…

Ictinogomphus decoratus, samec, Sungai Wain,
Borneo, 2010.
Klínatky rodu Ictinogompnus jsou dost robustní
stvoření a jejich zvykem je při lovu kořisti obsazovat
samé konce větviček jako posedy. Když si takové zvíře sedne na pěkný kus klacku se suchými listy, který
je navíc šikmý, tedy mizející do neostrosti, a osvětlený ve své spodní části má navíc podobnou barvu
jako hladina bahnitého jezírka, ze kterého trčí, je
to jen na vás, abyste si tam našli tu, ehm, secesi…

Kde všude jste už vážky fotil?
Kromě Antarktidy, kde nežijí, na každém
kontinentu. Tipuji, že to bude kolem pěti set
lokalit.
Kam se chystáte v nejbližší době?
Jak vůbec budete kloubit studium, hudbu a fotografování?
Ach, to kdybych věděl! Ke studiu a hudebním aktivitám ještě připočtěte otcovské, synovské a partnerské radosti a uvidí se, jestli
to vůbec ještě kloubit půjde. Takže se v nejbližší době raději nikam nechystám, anebo pokud, pak asi pouze k nějakému kouči
či nedej pánbůh psychoušovi.

×

foto: Dan Bárta

Paragomphus elpidius, samec, Ruacana Falls, Namibie,
2007.
Edukativně-didaktické. Stejná vážka ve stejné chvíli, jen
poprvé z jedné a podruhé z druhé strany. Všimněte si, jak
je ta fotka „po světle“ vlastně fádní, maximálně atlasoidní,
nic se v ní neděje. Přelezete do protisvětla – a máte z téže
situace světelné mikrodrama se zajímavými mikrotvary
v těžištích. Je dobré vědět, že když vážka drapne větší kořist
a začne se krmit, je prakticky nevyplašitelná. Pak můžete
kolem ní lézt po břiše dosyta.
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STUDOVAT SE
NEMUSÍ JEN ZA LAVICEMI
foto: archiv Ostravské univerzity

Už jste ošetřili svého plyšáka?

Studenti ostravské Lékařské fakulty jsou součástí mezinárodní
organizace IFMSA, sdružující studenty medicíny. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a je oficiálně uznávána Organizací
spojených národů a Světovou zdravotnickou organizací jako mezinárodní fórum studentů medicíny.
V rámci IFMSA mohou studenti nejen
prohlubovat své
znalosti a praktické
dovednosti,
ale mají i prostor
pro seberealizaci v rámci komunitních projektů,
osvětových přednášek či školení.
V Ostravě jsme
například navázali
spolupráci
s organizací Kola
pro Afriku. Zapojili
jsme se také do projektu Nemocnice pro
medvídky, jehož cílem je
pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“. Děti si s sebou do
školky nebo na jiné místo konání projektu přinesou svého oblíbeného plyšáka, pro kterého vymyslely nějakou nemoc. Tím se
dostávají do role rodiče pacienta, a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou medvídkovi prováděna.

Věda je zábava

O tom, že věda je plná dobrodružství, rádi přesvědčujeme kohokoliv. Během celého roku pořádáme v našich laboratořích
a prostorách univerzity popularizační akce pro mateřské, základní a střední školy a také pro širokou veřejnost. Na Noci vědců
jsme se mohli pochlubit například geografickou sbírkou nerostů, entomologickou sbírkou, masožravými rostlinami či kosterními exponáty. Předvedli jsme vizualizaci objektů a modelování
v trojrozměrné grafice, ukázali laboratoře biofyziky a biologie,
nabídli jsme přednášky ze světa přírodních věd, chemickou show
i ohňostroj. Přírodovědecký jarmark, na kterém si všichni mohou
vyzkoušet chemické, fyzikální, matematické i biologické experimenty a dozvědět se něco o geografii, pořádáme každý rok na
Slezskoostravském hradě. Nechybí ani přednášky a workshopy.
Lidé si tak mohou třeba vyzkoušet, jaké je to být zeměměřičem,
jak chutnají cizokrajná jídla či jak se programují roboti. Pravidelně se zúčastňujeme Dne země, Ekofilmu a Týdne vědy a techniky
Akademie věd ČR – největšího vědeckého festivalu v Česku.
strana 19

Docentoherci

Chemie může být dokonce i divadlo. Své o tom vědí docenti z katedry chemie Přírodovědecké fakulty, kteří hrají divadlo popularizující chemii. A je to vážně zábava. Už jen ty názvy: Zkrocení
zlé kyseliny nebo Jak osvobodit Chemilu? Svými výkony nadchli
studenty a kolegy z katedry chemie natolik, že záhy svůj herecký
soubor rozšířili o další nadšence z řad posluchačů a akademiků.
Inu, někde mají na kantory vážně štěstí!

S literaturou jsme kamarádi

V Ostravě se koná řada autorských čtení, a tak máme možnost
setkávat se s „živou“ literaturou. Řada autorů je i mezi samotnými
studenty. Ti mají možnost své texty prezentovat v rámci tzv. Pohyblivých svátků, které pořádá Klub Fiducia ve spolupráci
s Martinem Tomáškem z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty.
Pohyblivé svátky představují
nejen literární, ale i další zajímavé umělecké a vědecké
projekty ostravských vysokoškolských studentů.
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Sportovat se dá i mozkem

Pravidelně pořádáme pro studenty středních a vysokých škol
šachový turnaj „Táhni“. Organizujeme rovněž Mezinárodní matematickou soutěž Vojtěcha Jarníka. Loni se jí zúčastnili studenti z 36 univerzit. Mezi jinými z Ruska, Polska, Maďarska nebo
Číny.

Co se stane, když se spojí
dobrá káva a medicína?
Vznikne MediCafé. V Ostravě pořádáme diskusní setkání v klubu Atantik. A zajímavá
jsou nejen pro mediky, ale i studenty
ostatních fakult. Jejich součástí nejsou
jen debaty s odborníky, ale i projekce
filmů. Nevětší úspěch v dosavadní historii diskusních večerů v MediCafé zaznamenala debata na téma „Syndrom
vyhoření a bomba v naší hlavě“.

Ostrava umění přeje
Se studenty nebo absolventy ostravské Fakulty umění se setkáte
doslova na každém kroku. Výtvarné ateliéry pravidelně vystavují
nejen v ostravských galeriích, ale i v dalších městech České republiky. Vystavujeme i v originálních prostorách, např. studenti
ateliéru sochařství svá díla představili i ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Výsledky svého uměleckého snažení prezentují
i hudebníci. Třeba studenti Operního studia Fakulty umění letos
představili v prostorách scény Cooltour na ostravské Černé louce
originální příběh, ve kterém spojili příběh Rusalky i Prodané nevěsty do surreálního příběhu z dnešní doby.

Science Café

Cyklus neformálních debat v ostravském klubu Atlantik, na kterých
mohou studenti pravidelně diskutovat s úspěšnými českými vědci.
Studenti mohli díky ostravskému Science Café debatovat třeba
s Vladimírem Beranem o mikroorganismech, s Vilémem Novákem
a Liborem Běhounkem o fuzzy modelování, s Janem Herůfkem
a Luborem Kysučanem o antice a renesanční kultuře nebo s Matejem Vestegem o vzniku života.
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PETR HRUŠKA:
UMĚNÍ JE
PODVRATNÝ ŽIVEL
foto: Radovan Šťastný
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Básník a literární historik

vystudoval nejprve obor úprava nerostných surovin na ostravské VŠB a teprve ve
svobodných poměrech v devadesátých letech obor český jazyk a literatura se zaměřením na literární vědu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné
době pracuje jako odborný pracovník oddělení současné literatury Ústavu pro
českou literaturu AV ČR. Jeho básně byly přeloženy do angličtiny, francouzštiny, němčiny, slovinštiny, italštiny či polštiny. V roce 1998 byl oceněn Drážďanskou
cenou lyriky a v roce 2009 obdržel Cenu Jana Skácela. Za svou zatím poslední
básnickou sbírku Darmata získal v roce 2013 Státní cenu za literaturu.
Sešli jsme se po tradičním středečním
florbalovém dýchánku ostravských
básníků, literátů, vědců a výtvarníků.
Ostatně v Ostravě se už pár let ví, že ve
středu se kulturní akce pořádají až po
půl osmé večer, protože do té doby se
hraje florbal. Co má společného sport
s poezií?
Asi vzrušení. Těch styčných bodů bude jistě
mnoho, ale já bych se zaměřil jen na ten, který se mně zdá nejdůležitější a to je vzrušení
a hra. Poezie je velké překvapení z toho, co
slova můžou, co se stane, co najednou zazní.
A u toho sportu – zejména v našem podání,
amatérů, kteří nemají žádné perfektní školení a strategie a nehrají pouze pro nejlepší
výsledek – je to dost podobné. My jsme často překvapováni sami sebou – někdy tím, co
všechno dokážeme, ale především tím, co
všechno nedokážeme. Je tam vehemence,
je tam zaujetí, radost – stejně jako v případě poezie. Dostáváme se do situace malých
kluků, kteří jsou uchváceni hrou a jejími
možnostmi a kteří chtějí co nejlépe obstát.
A pak najednou zjišťují, jak to nejde nebo
jak se to najednou nádherně povedlo. Báseň
i florbalová přihrávka ukazuje člověku jeho
možnosti a nemožnosti a obojí ho občas překvapí nějakou podivuhodnou konstelací. Tak
jako vyjde najednou, z nějakých krásných,
tajemných důvodů, metafora, souvislost
a významový třesk, slovní souvztažnost, tak
může taky vyjít ono soubytí s tím druhým,
přihrávka, gól, který se podaří díky tomu,
že dva tři lidé byli najednou v určitou chvíli
na nějakém místě a měli nápad, který se jim
podařilo dovést do konce. Tohle vzrušující
překvapení nevznikne, pokud nemáš schopnost si hrát. Dávno to říkal Paul Klee – a jistě
i mnoho autorů před ním –, že v básníkovi
musí být dítě. Nezapomenuté, nezmoudřelé,
nepohřbené, stále živé dítě, jinak nenapíše
ani verš. A chce-li člověk hrát florbal nebo
jakýkoli jiný sport, tak v něm musí být to dítě
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zleva: literární historik Zdeněk Smolka, básník a literární historik Petr Hruška, literární historik Martin
Tomášek, herec Michal Moučka, básník a literární historik Jakub Chrobák, básník a doktorand Roman
Polách; dole: literární historik Pavel Hruška

také. Jinak to dělat nemůže. Poezie i sport nás
ujišťují v tom, že pořád v nás dítě žije.
Náš společný kolega – Jakub Chrobák
– občas přinese básnické pokusy svých
dětí. Mnohdy velmi podařené. Děti jako
by vůbec měly k poezii pozitivní vztah.
Rozumí její hravosti, rytmu, metaforám.
Kde se v průběhu let schopnost vnímat
a přijímat poezii ztrácí?
Jak dospíváme, tak se nějak přesvědčujeme
o tom, že musíme mít svět ve své moci, že ho
musíme ovládat, že nám má patřit. Dítě to
nemá. Dítě bere všechny věci kolem sebe jako
fantastická setkání. Samozřejmě by v nich

chtělo být obsazeno a samozřejmě i nejlépe,
jak může být, ale v té jeho nádherné makovici
ho nenapadne, že by jimi mělo vládnout. Zatímco dospělý člověk má nějakou představu,
že dospělost znamená, že mu všechno bude
patřit. Byt, manželka, věci, které do té chvíle spravovali rodiče. A protože musí v tom
vlastnictví obstát, musí se zatraceně ovládat,
musí být strategický, tedy musí uvažovat dopředu, dávat si pozor. To jsou všechno věci,
které poezii lekají. A v tu chvíli se člověku
začíná vzdalovat. Člověk začíná zjišťovat,
že k těm strategickým postupům mu poezie
není potřebná, a tak ji ve většině případů
nakonec nechá být. Stejně jako nechá být tu

NOCLEH
tiráky řvaly jak hladová
noční zvěř
volala jsi na mne cenu
pokoje pro dva
chlápek od pumpy
kostnatý nevyspáním
nás pak vedl po strmém schodišti
Berlín Krakov Terst všechno
bylo za náma
nikdy jsem neviděl
tak úzký pokoj
když jsme se chtěli otočit
museli jsme se obejmout
(Ze sbírky Auta vjíždějí do lodí, 2007)

foto: Radovan Šťastný
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hru. Ne proto, že je příliš starý a nemohoucí,
je prostě jen rozumný. Lidé, kteří chtějí mít
svět ve své moci, se ze všeho nejdříve vzdávají
poezie, protože intuitivně cítí, že ona je tady
proto, aby nás nějak znejišťovala, činila život
podivným – a kdo to potřebuje?
Má tedy umění mimo jiné lidem překážet, vytrhávat je ze stereotypu, z pocitu
sebeuspokojení?
Umění je podvratný živel, který má člověka rozházet, aby se musel znovu poskládat.
Protože když se musí znovu poskládat, začne si všímat toho, čeho si předtím nevšímal.
Zpozorní vůči svému životu a možná mu
najednou přijdou jako významné věci, které
dříve pomíjel. Poezie, film nebo hudba – to

je jenom prosba a nabídka, abychom obrátili pozornost k tomu, čemu nerozumíme, co
neznáme, co nevíme, ale co tady pořád je –
aniž bychom to mohli nějak „použít“. Mám
dojem, že kdybychom uměli žít s tajemstvím,
uměli s ním „mít vztah“, žilo by se nám mnohem lépe. Stále se vyčerpávají obrovské kapacity na to, jak vymyslet ideální společenský
řád. A přitom umění nenápadně, nehlasitě,
a přitom o to naléhavěji říká: „Možná by
stačilo naučit se přijmout tajemství, naučit
se v životě být s věcmi, které jsou mimo naši
možnost, mimo náš jednoznačný dosah.“ Naučit se tyto věci ctít, vyvolávat, provokovat,
vtahovat do svých životů a nechat se zase jimi
vtahovat do světa, to nakonec může přinést
velkou úlevu. Právě v tom je totiž, myslím, ve

společnosti jakýsi zvláštní deficit. Pořád vymýšlíme, a jsme v tom i docela dobří, systémy
různých daní z přidané hodnoty, přerozdělování peněz, uspořádání geopolitického světa,
vakcíny, ochrany ozonového štítu, ale nějak
přitom všem málo vymýšlíme, jak být s věcmi, které jsou mezi tím vším. Jak být s nevysvětlitelnými smutky a radostmi, s úzkostmi,
které nás přepadají a vždy budou přepadat,
prostě proto, že jsme na světě. Jak koexistovat
s tajemstvím smrti a lásky, s prokletím touhy,
věčné tísně, které tu vždy budou, i kdybychom vymysleli sebelepší systém.

×

UMĚNÍ JE
PODVRATNÝ ŽIVEL
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foto: Tereza Rennerová

ERASMUS
NA ZKUŠENOU DO SVĚTA
Nejrozšířenější možnost, jak vyjet na zahraniční stáž, je využít program Erasmus. Program Evropské
unie pomáhá už 16 let českým studentům a zaměstnancům vysokých škol v jejich osobním a profesním
rozvoji. Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů,
multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. Stranou samozřejmě nestojí ani Ostravská univerzita.
V akademickém roce 2013/14 uskutečnila Ostravská univerzita
149 studijních stáží, 62 pracovních stáží studentů a 190 výukových
výjezdů pedagogů.

V rámci programu Erasmus studují také zahraniční studenti na Ostravské univerzitě. V roce 2013/14 jich bylo 177. Mezi nimi byli i Chia-hua Clair Lin z tchajwanské Fu Jen Catholic University, Stavros Anastasiadis z University of Aegean v Řecku a Srijan Narang z Indian
Institute of Technology v Dillí.
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Aktuálně se snažím v Česku a dalších evropských zemích vyhledávat pracovní příležitosti.
Nějaká česká slova jsem se naučila už před
příchodem do Česka, protože jsem na Tchaj-wanu poznala kamaráda z Čech, který u nás
byl taky na výměnném pobytu. Naučila jsem
se několik frází, pozdravů a také počítat do
deseti. První české slovo, které jsem se naučila, bylo „slon“.

Srijan Narang
(Indian Institute of Technology, Indie)

Vášeň pro matematiku a programování jsem
objevil už ve školním věku. Studium bakalářského oboru matematika a počítačové vědy
tak bylo přirozeným vyústěním mého zájmu.
Ostravskou univerzitu jsem si vybral, protože silně věřím, že mi Přírodovědecká fakulta, hlavně doc. David Bartl z Katedry matematiky, poskytnou skvělou platformu pro
následování mých vědeckých zájmů. Líbí se
mi zdejší pohled na vědu a řešení problémů.
Já sám chci rozvíjet a implementovat vlastní
myšlenky a přijít s něčím novým v kontextu
své dřívější práce. Kromě toho rád poznávám
nové kultury a tradice místních lidí.

Chia-hua Clair Lin
(Fu Jen Catholic University,
Tchaj-wan)

Řekla bych, že z hlediska výkonu na hodinách jsou čeští a tchajwanští studenti na
stejné úrovni. Obvykle mluví především
vyučující a studenti jsou spíš pasivní posluchači. Největší rozdíl je multinárodní vzdělávací prostředí, což je něco, co na Tchaj-wanu
nemáme. Možnost být v interakci se zahraničními studenty považuji tady v Ostravě za
dobrý stimul.
Pokud jde o společenský život, čeští studenti
si po vyučování užívají pivo a párty s přáteli,
tchajwanští studenti si užívají přátele ve škole, a pokud se jsou po škole spolu někam najíst, pijí nealkoholické nápoje.
Měla jsem štěstí, že si mě Ostravská univerzita vybrala. Když jsem se ucházela o pobyt,
napsala jsem na více veřejných univerzit
v Česku. Odpověď jsem dostala od několika
škol, ale jen Ostravská univerzita se mou žádostí zabývala vážně. Dosud se cítím vděčná,
že jsem dostala šanci tady studovat. Setkala
jsem se tu s mnoha dobrými lidmi, kteří mě
učili a povzbudili, byli mi nápomocní a byli
vždy milí.
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Jsem silně přesvědčen, že ostravská stáž nejen vylepší mé aktuální znalosti a výzkumné schopnosti, ale pomůže mi naučit se další
hodnotné věci, jako je třeba práce v týmu
v mezinárodním prostředí..
Stavros Anastasiadis
(University of Aegean, Řecko)

V Řecku jsem doktorandem na katedře matematiky, můj obor je hydrologické modelování s využitím fuzzy logiky. V Ostravě jsem
si pro stáž vybral IRAFM (Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling),
protože je jedním z vedoucích pracovišť EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic
and Technology).
Hodně oceňuji dobrou organizaci stáže, můj
Erasmus buddy byl skvělý.
První slova, která jsem se v Ostravě naučil?
Ahoj, pivo, díky.

×

TEREZA RENNEROVÁ:
PLÁNY JSOU STEJNĚ
DŮLEŽITÉ JAKO VŮLE
JE DODRŽET
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Studentka Politické a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě strávila díky
programu Erasmus akademický rok ve Spolkové republice Německo. Díky tomuto
pobytu vznikl mimo jiné i velice zajímavý internetový blog, z něhož se dozvíte
řadu zajímavostí nejen ze studentského života našich západních sousedů, ale
mladých lidí z celého světa
Kdy a proč jste se rozhodla vyjet na zahraniční stáž s programem Erasmus?
Jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia oboru Politická a kulturní geografie. Možnost vyjet studovat do zahraničí jsem
tedy využila hned, jak to bylo možné. To znamená v druhém ročníku. Byla to přitom moje
první zkušenost se studiem mimo Česko.
Už od gymnázia jsem věděla, že chci takové
možnosti využít. Baví mě jazyky, poznávání
nových míst, a hlavně jsem to chtěla pojmout
jako výzvu, která se už nemusí opakovat.
Jak náročné bylo získat možnost výjezdu? Podle čeho jste vybírala zemi?
Vím, že mezi podmínkami souhlasu k výjezdu byl dobrý prospěch, splněné předměty
z prvního ročníku, znalost jazyka (samozřejmě na takové úrovni, aby se člověk domluvil)
a řekla bych, že i projevený zájem, v mém případě i velké nadšení. A výběr země? Už od 6.
třídy základní školy, kdy jsem se jako druhý
cizí jazyk začala učit němčinu, jsem věděla,
že jednou chci studovat popř. pracovat v Německu. Přiznávám, že k tomu přispěla i německá hudební skupina Rammstein. Německo (popř. Rakousko) tudíž byla jasná volba.
S tímto plánem jsem přišla za naším koordinátorem, který mi ochotně vysvětlil všechny možnosti. Např. na kterou německou
univerzitu bych si měla dát přihlášku apod.
Nakonec zvítězilo malebné město Münster
v Severním Porýní-Vestfálsku.
Na jak dlouho se tohle město stalo Vaším německým domovem?
Vyjela jsem na dva semestry, ale kdyby záleželo jen na mně, prodloužila bych.
Co je podle vás nejcennější devíza, kterou student při studiu v zahraničí získá?
Nejcennější věcí, kterou jsem získala díky
pobytu na Erasmu, je zřejmě schopnost dokázat se orientovat v cizím prostředí. Člověk
se stará sám o sebe, musí se naučit hospodařit, komunikovat s lidmi v cizím jazyce...
Ale musím říct, že snad do tří dnů jsem měla
pocit, že jsem se s tamním prostředím sžila.
Takovou dobu jsem o tom snila a najednou
to přišlo a já se do toho ponořila naplno. Německo je přeci jen vyspělá země, lidé velice
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vstřícní a ochotní kdykoli pomoci. Takže řeči
o tom, jak jsou Němci studení, bych chtěla na
tomto místě alespoň trochu vyvrátit. Jistě,
oproti temperamentním Španělům či Italům
se to takové může zdát, ale každý člověk je
individualita a nelze všechny házet do jednoho pytle.
A co studenti jiných národností, s těmi
jste se v Německu nesetkala?
To je další bezvadná věc. Poznáte spoustu lidí
různých národností. Já jsem měla to štěstí, že
jsem bydlela na ulici jen pro mezinárodní studenty. Sama jsem žila s Číňankami, Indkami
a Belgičankou. Nutností tedy pro mě nebyla
jen němčina, ale i angličtina. A když se někdo
učí ještě další jazyk, má mnoho příležitostí se
zdokonalit. Sama německá univerzita vám
pomáhá najít si do tandemu partnera, se kterým se několikrát týdně setkáváte a mluvíte,
bavíte se o svých zemích apod. V mém případě to byla ruština s Ukrajinkou a Rusem.
Je to úplně jiný pocit, znát lidi z jiné země
osobně, člověk jim více porozumí, srovnává.
To je něco jiného než cestovat před televizí…
A samozřejmě jsem nezapomněla ani na Českou republiku a hlavně Ostravu, které jsem,
doufám, dělala pozitivní reklamu. Přirozeně
mě zajímalo i to, jak žijí Němci, chtěla jsem
alespoň trochu porozmět jejich pohledu na
svět, proniknout do německé společnosti,
porozumět a srovnat naše kultury, přeci jen
máme historicky mnoho společného.
Srovnávala jste i studijní podmínky
a školský systém v hostitelské zemi a
doma?
Pokud jde o samotnou organizaci před výjezdem, byla nadmíru přesná a spolehlivá. Teď
si asi řeknete: „No, jo Němci!“ A ano, když to
porovnám s kolegy, kteří jeli jinam, něco na
tom bude… Týden co týden mi chodily informační zprávy, týkající se ubytování, stravy, chodu International Office, kulturních
akcí…
Mé studium probíhalo kompletně v němčině. Pochopitelně se mi stávalo, že jsem třeba nerozuměla, co právě profesor přednáší.
Když ale člověk zjistí, co po něm profesor
vůbec chce, zvykne si na tempo či zabar-
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vení řeči, tak se to výrazně zlepší. Těžší je,
když má přednášející třeba rakouský dialekt, to je potom zábavička. Všichni učitelé,
včetně koordinátorů, byli ale velice ochotní
a příjemní, vždy se snažili nám vyjít vstříc
– třeba konzultacemi nebo zapůjčením materiálů. Ne všechny ovšem zajímalo, že jsem
nějaký cizinec-Erasmus. Takže následovala
zkouška s německými studenty, ve speciální
posluchárně s kamerovým systémem, vlastním číslem sedačky apod. Ale i to se zvládlo.
Vzpomínám například na vynikajícího profesora Paula Reubera. Jeho přístup ke studentům byl přísný, ale věcný a spravedlivý. A byl
to také velký vtipálek, v hodině si třeba stoupl na katedru a předváděl fotbalové fanoušky
Borussie Dortmund.
Němečtí studenti nemají státnice, píšou pouze bakalářkou práci. Ale o to se na jejich prospěch pohlíží přísněji. Samozřejmě mě lákalo
dodělat tam i třetí ročník, získat peníze od
nějaké nadace a zapsat se jako běžný student,
ale nakonec tyhle plány převýšil můj zájem
o náš obor Politická a kulturní geografie. Takový tam totiž nemají.
Hodně jsem ocenila vybavenost školy.
Zrovna katedra geografie byla zbrusu nová,
funkční a plně vybavená, knihovny, studovny, odpočívárny. Nachází se v technologickém parku s ostatními výzkumnými centry,
takže jsem tam mohla potkat známé třeba
z molekulární fyziky. Stravování bylo špičkové. Šest menz, otevřených i na večeře, jídlo
prvotřídní kvality ve formě rautů za nízké
ceny. Oni to berou automaticky, já byla ze začátku v šoku.
Na naši školu jsem ale nezanevřela. Ostravští
přednášející jsou stejně profesionální, příjemní a ochotní, za což jsem vděčná, protože
mohu srovnávat s kamarády na jiných českých univerzitách. Navíc naše katedra myslí
na studenty, kteří chtějí vyjet, a podporuje
je. To vnímám jako velký klad, samozřejmě
mluvím jen za sebe, ale myslím si, že nejsem
daleko od pravdy.

Máte blog, který je vašemu pobytu
v zahraničí věnován. Co všechno lze na
něm nalézt?
Internetový blog jsem začala psát právě v Německu. Původně se měl týkat pouze popisu
života a zážitků v cizině (bratwursty, ovarová kolena se zelím, lidé v slušivých krojích,
vyšperkované zahrádky, čistota a přesné
jízdní řády… prostě klasika) a také se měl
věnovat mým oblíbeným filmům, zejména
sci-fi a skandinávské kinematografii. Když
jsem ale začala poznávat lidi z různých zemí,
najednou jsem měla nutkání napsat nebo
říct i ostatním, jak to chodí jinde, jaké mají
zvyky, jaká je u nich například politická situace… A vznikla rubrika Má vlast. Další
rubrikou jsou Mezinárodní rozhovory, kde
píší Češi, kteří mají nějakou zkušenost z pobytu v zahraničí. Nechybí ani rubrika Video,
kde postupně přidávám svá videa, a to nejen
z Erasmu. Na blogu samozřejmě najdete i fotogalerii, v níž je nejen Münster, ale i dalších
deset měst, která jsem mohla postupně díky
Semesterticketu (student za něj zaplatí 200
euro na semestr a platí na všechny autobusy a regionální vlaky po celé spolkové zemi)

navštívit. Adresa blogu je: www.apfelstrudelmitsahne.blogspot.com. Mimochodem,
v překladu je to jablečný štrúdl se šlehačkou,
název bez šlehačky už byl zabraný.
Vrátím se k té fotogalerii, váš otec je
totiž známý ostravský fotograf, máte po
něm fotografické buňky?
Jo taťka je borec! Já fotím většinou tam, kde
jsem poprvé, nebo když jedu na nějaký výlet. V Německu jsem fotila všechno, opravdu
všechno, až jsem tím byla otravná. Ale beru
to jako vzpomínky. Už se vidím, jak budu
fotky ukazovat svým vnoučatům a budu
říkat: „Jooo, to bylo v tom roce 13.“ A už je
vidím, jak se mi asi budou smát, že jsem fotila úplně zastaralým foťákem. Ale to je ono,
zastavit se, zavzpomínat nebo se tam zase jet
podívat.. Ale baví mě to. A když si pak fotky
různě upravím, má to hned náboj.

cenu být líný a zůstávat doma! Taková příležitost se už nemusí nikdy opakovat. Přitom
není nezbytné studium po návratu prodlužovat. Všechny předměty, které jsem v Německu absolvovala, mi byly uznány a teď mi zbývá dodělat jen ty povinné z druhého ročníku.
A těch zase není tak moc. Pokud vše dobře
půjde, chtěla bych normálně v květnu odstátnicovat a pak vyjet zase na stáž.
Člověk by si měl hlavně ujasnit priority, vše
si naplánovat a mít vůli to dodržet. Bez toho
to prostě nejde. A důležitá je taky podpora
a zázemí rodiny. Když mám slabou chvilku,
vždycky si vzpomenu na to, čeho bych chtěla
dosáhnout. Anebo si položím otázku, jestli
jsem spokojená s tím, jak to teď je. A pokud
je to v mých silách, tak proč do toho nejít…?

Co byste řekla těm, kteří váhají s Erasmem vyjet, protože mají strach, že ztratí
rok a budou muset prodlužovat studium?
Řekla bych, jeďte! Pokud je člověk zdravý
a není zrovna v nějaké vážné situaci, nemá

ZKUŠENOSTI Z ERASMU
OBRAZOVÝ ZÁPISNÍK
foto: archiv Ostravské univerzity
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RADIM KOFRÁNEK:
CO SI PŘEDSTAVIT
POD SPORTOVNÍ
REPREZENTACÍ OU?
foto: Radovan Šťastný
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Sport je naštěstí i v současné době

nedílnou součástí aktivního životního stylu mnoha vysokoškolských studentů. Celá
řada z nich jej provozovala či stále provozuje na výkonnostní nebo vrcholové úrovni.
Akademická reprezentace jim nabízí prostor prokazovat svou výkonnost v poněkud
odlišných podmínkách. Při soutěžích porovnávají své dovednosti se studenty vysokých škol z celé republiky, v týmech se střetávají hráči různých úrovní, od krajského
přeboru po extraligu. Nicméně i pro „neprofesionální“ sportovce – za předpokladu
dostatečné výkonnosti – je zde příležitost vyzkoušet si závodní atmosféru, a dokonce porovnat svou výkonnost v daném sportovním odvětví např. s reprezentanty ČR.
V jakých sportovních soutěžích mohou
reprezentanti OU měřit síly s ostatními
sportovci?
Studenti Ostravské univerzity se již od jejího
vzniku pravidelně účastní mnoha akademických akcí sportovního charakteru. Naši zástupci nechybí na většině akademických mistrovství republiky v individuálních sportech.
V kolektivních sportech je situace poněkud
komplikovanější. Abychom se mohli účastnit akcí republikového charakteru, musíme
nejprve uspět v regionální kvalifikaci oblasti
Morava sever, kde nás čekají silné týmy konkurentů z VŠB-TU Ostrava a UP Olomouc.
Pokud ovšem oblastní přebor vyhrajeme, je
téměř jisté, že pak z mistrovství republiky
přivážíme cenné kovy.
Každoročně se naše výprava účastní vrcholné
události v rámci českého univerzitního sportu, a sice Českých akademických her. Naši
studenti na této akci získávají řadu umístění
na stupních vítězů a není výjimkou, že v konkurenci početnějších výprav z jiných univerzit obsazujeme přední místa rovněž v celkovém bodování vysokých škol.
Z jakých studijních programů, oborů se
reprezentanti především rekrutují?
Univerzitní sportovní reprezentaci tvoří zástupci všech fakult. Nejvíce je zastoupena fakulta pedagogická, především díky oborům
učitelství Tělesné výchovy a Rekreologie,
které mají přirozeně k pohybovým aktivitám
a sportu svým obsahem nejblíže. Ale velice
úspěšní jsou rovněž studenti fakulty lékařské,
přírodovědecké a dalších. Především v týmových sportech bychom bez zástupců takřka
všech fakult nebyli s ostatními univerzitními
výběry schopni soupeřit.
Jaké má reprezentace zázemí?
Zásadním a nezbytným předpokladem je
podpora vedení univerzity, která zabezpečuje
účast našich sportovců z finančního hlediska.
Reprezentantům jsou proplaceny náklady
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související s danou akcí (dopravné, startovné
apod.). Dále jsou (především u kolektivních
sportů) zajištěny tréninkové prostory pro přípravu na oblastní přebory vysokých škol, které jsou kvalifikací na akademická mistrovství
ČR. Studenti, kteří se na republikové akademické úrovni umístí na medailových pozicích, navíc obdrží finanční odměnu v rámci
mimořádných stipendií.
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Cieslarová Jana – orientační běh
Huťka Petr – tenis
Chadima Petr – vodní lyžování
Kašpárková Šárka – atletika
Kotala Lumír – lední hokej
Krol Petr – vzpírání
Michalík Pavol – fotbal
Mika Jiří –házená
Němec Jan – sjezdové lyžování
Neuvirth Boris – plavání
Olender Zbyněk – fotbal
Staněk Robert – karate
Stonová Tamara - plavání
Šulcová Anna – atletika
Trličík Mojmír – lední hokej
Trtík Rostislav – házená

Co považujete za největší úspěchy?
Těžko hodnotit. V roli vedoucího sportovní
reprezentace OU působím 10 let. Za tuto dobu
naši reprezentanti získali na akademických
mistrovstvích ČR v řadě sportovních odvětví
mnoho medailových umístění. Za nejprestižnější se považují úspěchy v kolektivních
sportech. V poslední době jsme získali tituly
akademických mistrů v házené mužů a basketbale žen, stříbrní byli hokejisté a fotbalisté.
Ročně získáme několik desítek medailí v individuálních odvětvích, naší studenti jsou
součástí národních výprav na akademická
mistrovství světa nebo světové Univerziády.
A nesmím opomenout vítězství našeho hokejového týmu v prestižním ostravském derby
proti VŠB-TU, které sledovalo takřka pět tisíc
nadšených diváků a o kterém se nejen v hokejovém prostředí, ale i v akademických kruzích ještě pár týdnů živě diskutovalo.

Odkud se rekrutují trenéři?
Organizačně, trenérsky a metodicky je
sportovní reprezentace OU zabezpečována
pracovníky katedry tělesné výchovy. Tato
katedra se podílí i na organizaci oblastních
přeborů v kolektivních sportech (např. lední
hokej, fotbal, softball) či akademickém mistrovství ČR ve snowboardingu. V posledních
letech se objevuje nový a žádoucí trend, kdy
se do vlastní organizační a trenérské práce
stále více zapojují samotní studenti, což přináší pozitivní efekty po motivační i výsledkové stránce.

Které sportovní talenty/hvězdy už měla
ve své stáji reprezentace OU?
Barvy univerzity od jejího vzniku hájilo
mnoho úspěšných sportovců. Nicméně ohlédl bych se ještě dále do historie, do období,
které vzniku Ostravské univerzity předcházelo. Celá řada reprezentantů ČR, dokonce
i olympioniků, tehdy studovala na ostravské
Pedagogické fakultě. Je velmi obtížné vybrat
pár z nich, přesto bych zmínil alespoň ty,
kteří dosáhli významných úspěchů nejenom
u nás (mistři ČR), ale i na mezinárodním poli
(MS, OH), případně na významných trenérských postech.

Co má dělat student/sportovec, který by
chtěl reprezentovat OU?
V průběhu akademického roku jsou všichni studenti univerzity (prezenční i kombinované formy studia) informováni e-maily
se základními informacemi o možnostech
sportovní reprezentace. Pro efektivnější a aktuálnější informovanost byl navíc na Portále OU zřízen speciální odkaz (http://portal.
osu.cz/pdf/ktv/reprezentace). Informace jsou
zde rozděleny do jednotlivých sekcí, které
obsahují mimo jiné základní údaje o možnostech reprezentace studentů OU na vysokoškolských sportovních soutěžích, přinášejí

přehledy o umístění na vrcholných akcích
a o možnostech tréninku jednotlivých výběrů. Zájemci se rovněž dozví více o historii
vysokoškolského sportu na naší univerzitě
(významné mezníky ve vývoji, významní reprezentanti, galerie sportovců apod.). V sekci
„Archiv“ jsou umístěny graficky zpracované
postery prezentující úspěchy našich studentů
v různých sportovních odvětvích.
Věříme, že i v následujících semestrech bude
ze strany studentů o reprezentaci minimálně
stejný zájem jako doposud. Vždyť akademický sport nabízí něco mimořádného – spojení
aktivního životního stylu, skvělé sportovní
výkonnosti a blízkého vztahu ke své alma
mater.

×

TEP – UNIKÁT
V NABÍDCE
VOLNOČASOVÝCH
POHYBOVÝCH
AKTIVIT !
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Název programu TEP je tvořen zkratkou slov Tělo – Energie – Pohyb, která vyjadřuje rovnováhu vztahu mezi tělesnou schránkou člověka, formami jeho vnitřní
energie a pohybem jako nezbytné součásti života. Hlavním důvodem vzniku programu byla snaha poskytnout studentům a zaměstnancům univerzity možnost
ovlivnit pravidelným pohybovým režimem ve svém volném čase zdraví a životní
styl. V prostředí českých vysokých škol unikátní program nabízí Ostravská univerzita už osm let.

Jedinečnost programu spočívá především
v systému přihlašování na jednotlivé aktivity
(byly zřízeny speciální webové stránky přístupné pouze studentům a zaměstnancům
univerzity), ve výhodných cenách (až 50% slevy oproti standardním částkám) a stálé aktualizaci nabízených programů, která reflektuje
jak potřeby zájemců, tak jednotlivá období
akademického roku. O TEP je od počátku
nebývalý zájem, počet účastníků se pohybuje
v řádech tisíců ročně.
Nabízené aktivity jsou členěny do čtyř základních programů: GO, EFFECT, FUNNY

foto: archiv Ostravské univerzity
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a HEY. Cílem programu GO je ovlivnit rozvoj
úrovně pohybových schopností (rychlosti,
síly, vytrvalosti a obratnosti). Smyslem programu EFFECT je nabídnout aktivity, které
ovlivňují formování postavy, nápravu svalových dysbalancí a inicializují úbytek váhy.
V rámci programu FUNNY jde především
o zábavu, relaxaci a navazování společenských kontaktů. Nabízené aktivity jsou jednorázového charakteru (např. Sportovní den
Ostravské univerzity, turistické či cykloturistické výjezdy). Program HEY nabízí zájemcům možnost rozvoje stávajících, resp. výuku
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některých nových pohybových dovedností.
V současné době je v nabídce více než třicet
aktivit. Mezi nejoblíbenější patří zejména
moderní typy aerobních cvičení (Břišní pekáč, Jumping, Kruhové funkční tréninky,
Power plate, TRX), ale i klasické pohybové
aktivity či sporty (Bosu, Badminton, Indoor
cycling, Pilates, Posilování, Power jóga, Spinning, Tae-bo, Zumba). Nabídku se přitom
snažíme stále rozšiřovat a zkvalitňovat.
Více informací o programu na webových
stránkách programu https://tep.osu.cz/

OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA VÍTĚZEM
PRESTIŽNÍHO
HOKEJOVÉHO DERBY!
V březnu se uskutečnil hokejový zápas mezi Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou. Hokejové výběry obou vysokých škol se již v minulosti několikrát utkaly
v rámci akademického mistrovství republiky, nicméně poprvé byl zápas koncipován jako ostravské
hokejové derby. Organizátoři zápasu se inspirovali utkáním brněnských vysokých škol, které má již
letitou tradici. Jedním z hlavních záměrů akce je propagace univerzitního hokeje, akademického
sportu obecně a samozřejmě prezentace zúčastněných univerzit. Derby se těšilo zájmu fanoušků
z obou škol (přes 4 500 diváků!) i médií.
Tým Ostravské univerzity nebyl před zápasem
zdaleka považován za favorita. Jelikož nemáme tak širokou hokejovou základnu jako náš
konkurent, byl pohled na širší soupisku obou
kádrů až úsměvný. VŠB-TU vybírala zhruba
z šedesáti hráčů, náš tým se musel spokojit
s necelou dvacítkou hokejistů. V den utkání
navíc někteří hráči základního kádru plnili
své povinnosti v mateřských klubech (1. a 2.
liga), a tak jsme v derby nastoupili pouze s patnácti hráči (2 brankáři, 4 obránci, 9 útočníků).

Úspěch ve sportu ovšem není zaručen pouze papírovými předpoklady. O konečném
výsledku rozhodují rovněž týmový duch,
obětavost a umění podat maximální výkon
v pravý čas. A to vše se podařilo! Naši hráči
se nezalekli početní převahy soupeře a od začátku utkání mohli diváci sledovat dramatický a vyrovnaný boj. Akce střídala akci, šance
se rodily na obou stranách. Úroveň hry by
se dala přirovnat k české druholigové soutěži.
Nejzkušenějšími hráči derby byli za tým OU
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útočníci Petr Strapáč (HC Vítkovice), Adam
Červenka (po řadu let hráč prvoligových mužstev) a brankář Marek Čaladi (bývalý hráč
extraligového týmu Pardubic). Na konečném
úspěchu se však podíleli všichni hráči týmu
takřka stejnou měrou. Zodpovědně plnili taktické pokyny a dohrávali na hranici absolutního fyzického vyčerpání.
Kluci, děkujeme za krásný zážitek
a skvělý výsledek!

VŠB-TU Ostrava–Ostravská univerzita 2:5
Branky a nahrávky:
7. Ružbašan, 59. Barnáš (Gregor, Kalina) – 3. Dominec (Spusta),
28. Jelšík (Strapáč), 39. Foltýn (Strapáč), 45. Foltýn (Jelšík), 55.
Spusta (Vaněk)
Ostravská univerzita:
Čaladi (Richtar) – Spusta, Mareček – Hrdlička, Majerek – Strapáč, Červenka, Smeták – Vaněk, Foltýn, Wrožyna – Dominec,
Jelšík, Kopecký
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MAREK VANČO:
STUDIUM MĚ POSUNULO
OBROVSKY DOPŘEDU
foto: archiv Marka Vanča
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Jméno studenta nominovaného na

Cenu rektora 2014 za sportovní oblast není velkým překvapením. Patří totiž
k nejúspěšnějším absolventům katedry tělesné výchovy. Marek Vančo absolvoval studijní obor Tělesná výchova a sport – Učitelství výchovy ke zdraví
a Rekreologii a byl dlouholetou oporou házenkářského týmu Ostravské univerzity. Reprezentant českého národního týmu nyní zažívá novou hráčskou
zkušenost v profesionálním německém klubu Dessau-Roßlau HV 06.
Proč jste si ke studiu vybral právě Ostravskou univerzitu?
Miluju sport, proto jsem chtěl něco ze sportovní oblasti. A při rozhodování rozhodla nejen dostupnost od bydliště – z Karviné je to
něco přes dvacet kilometrů –, ale především
doporučení od tehdejších spoluhráčů.
Jak hodnotíte zázemí univerzity a podmínky, které jste ke studiu měl?
Zázemí katedry tělesné výchovy je výborné.
Pro získání potřebných dovedností a zkušenosti dostačující. I když: znáte to – vždy je co
zlepšovat. Mnohem podstatnější než zázemí
sportovišť je ovšem zázemí pedagogické.
Kvalita školy totiž podle mne vždy závisí na
kvalitě učitele. A v tomto ohledu je katedra
tělesné výchovy Ostravské univerzity špičková. O čemž svědčí i skvělý projekt TEP.

A samozřejmě také své současné první zahraniční angažmá v Německu, kde bych rád
na své tuzemské úspěchy navázal.
Jak se dá vůbec skloubit vysokoškolské
studium a vrcholový sport?
Dá, ale je to složité. Jak se lidově říká, nedá se
sedět na dvou židlích. Na 100 procent se obojí
najednou dělat nedalo. Někdy musela ustou-
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vším všudy. Mám spoustu kamarádů a zážitků. Studium mě posunulo obrovsky dopředu.
Jaké jsou Vaše nejbližší plány?
Začíná mi nový život. Od začátku prázdnin
bydlím v Německu a věnuju se házené na
profesionální úrovni. V srpnu jsem se oženil
a s manželkou ke všemu čekáme miminko.
Takže plány mám veskrze příjemné.

Kterého sportovního úspěchu si vážíte
nejvíce?
Úspěchů bylo mnoho, ale ten největší je, že se
můžu živit něčím, co mě baví. Hodně vysoko řadím účast na ME v Dánsku, 1. místo na
Akademickém mistrovství světa v Maďarsku
i dva domácí mistrovské tituly s Karvinou.

pit házená, jindy zase škola. Ale myslím,
že jsem to nakonec zvládl důstojně a se ctí.
Zkrátka, jsem se musel vzdát volného času.
Ale nelituju toho, člověk někdy musí v zájmu
lepší budoucnosti něco obětovat. Teď se díky
tomu můžu naplno věnovat házené a moc se
na to těším.
Doporučil byste studium v Ostravě i dalším sportovcům, pokud ano proč?
Určitě, z profesního i lidského hlediska jsou
lidé na Ostravské univerzitě výborní, zejména na katedře tělesné výchovy. Těch pět let
strávených studiem v Ostravě jsem si užil se
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Sportovní úspěchy Marka Vanča
– spolu s týmem Karviné mistr ČR v letech
2009 a 2010, 3. místo v roce 2012
– zlatá medaile z akademického mistrovství světa 2012 v Brazílii
– stříbrná medaile z akademického mistrovství světa 2010 v Maďarsku
– akademický mistr ČR v házené 2014
– 3. místo na AM ČR v házené 2012

×

foto: Radovan Šťastný
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